
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Dtco/2019/DICOMPARECER JUR

PREGÃO PRESENCIAL N" . 030/20'19-PP.

PNOCCSSO ADMINISTRATIVO N" 04212019.
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ASSUNIO - MINUÍA DE EDI TAL E CONTRATO.

r- nemrónto

Submete-se o oprecioçõo o presente processo relotivo oo

procedimento licitotório no modolidodá Pregõo Presenciol registrodo sob o no

õsôlzorç, culo obieto consiste no oquisiÇÕo de moteriois de construÇÕo poro o

reolizoçôo de servlços pJOii.ot no úunicípio de lloilubo - PA' conforme

especificoções do Termo lL neterêncio - Anexo I do Editol' otendendo oo

disposto no Lei no 10,52012002.

Conslonopresen.leCerlome:soliciloçÔodedespesoporo
oquisiçÔo de moteriois de conslruçÕo poro o reolizoçÕo de serviços pÚblicos no

úrni.ipio de ltoitubo - pA; justificotivo do secretorio Municipol de lnfroestruturo;

t"iôá.r.rt áo PreÍeito ruluniàipor poro que o setor compelenÍe providen-cie 
,o

óãiãriià o. preço e informe o exislêncio de recursos orçomentórios; cotoçÕo de

õi"ã.i,-oãiri".Éo oo aepãriomenlo de conrobilidode informondo o doioÇõo

ã;;ã;;"iatio disponível poro otender o demondo; decloroÇõo de odequoçôo

ãrõãrã"iãtiã e'finonceirã; Portorio GAB/PMI n" Oot2/2019; oulorizoçôo de

;d;irà á" pro.urro ticitoiório; ou.iuoçÕo do processo licitotório; despocho de

encqminhomento dos oul;;à ossessorio iurÍdico poro onÓlise e porecer; minuto

do editol e onexos, bem como, minulo do controto'

Ficou estobelecido no edilol o

critério de julgomenlo, otendendo oo que dispõe

considerodos hobilitodos.

menor PreÇo Por item como
o orl.45 do Lei 8.óóó193.

O presenle processo conslo o edilol indicondo os exigêncios

constontes do ort. 40 do Lei 
'8 

óóól93 clc od 4" do Lei 1o'52o120A2' bem como d

documentoçÔo que os inte|.""odo' deverôo opresentor poro serqrn+-

Relolodo o pleito possomos oo Porecer
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II - OBJEIO DE ANÁIISE

Cumpre ocloÍor que o onólise neste porecer se resiringe o

verificoçõo dos requisilos formois poro deflogroçõo do processo odminisÍrotivo
licitotorio bem como do oprecioçÕo do minulo de editol e seus onexos. Des'toco-

se que o onólise serÓ reslrilo oos pontos jurÍdicos, eslondo excluidos quoisquer

ospectos lécnicos, econÔmicos e/ou discricionoríos.

III - PARECER

O ortigo 32, inciso XXI do Constiluiçôo Federol determino que os

obros, serviços, compros e otienoçÕes do AdministroÇõo PÚblico serõo precedidos

de licitoçÕo pÚblico que ossegure iguoldode de condições o todos os

conconen'tes, ressolvodos os cosos especlficodos no legisloçõo.

A liciloçõo configuro procedimenlo odminislrotivo medion'le o
quol o Administroçõo PÚblico seleciono o proposlo mois vontoioso'

corocterizondo-se como oto qdminislro'flvo formol, prolícodo pelo Geslor PÚblico,

devendo ser processodo em esÍrito conformidode com os princípios

eslobelecidos no Constituiçôo Federol no legísloçõo infroconslitucionol'

No que se refere o modolidode licitotório oro em onolíse, vole

ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregÕo é o modolldode de lici'loçôo
deíinodo à oquisiçõo de bens e serviços comuns, sendo esles considerodos,
poro os fins e efei'tos desto Lei, como oqueles cuios podrôes de desempenho e
quolidode possom ser obje'tivomente definídos pelo editol, por meio de
especlficoções usuois (ort. '1", porogrofo Único).

O exome prévio do edilol tem indole jurídico-formol e consisfe, vío

de regro, em verificor nos outos, no eslodo em que se encontro o procedímenio

licitotório, os seguintes elemenlos:
o) outuoçõo, Protocolo e numeroÇÕo;
b) juslificolivo do controtoçõo;
c) lermo de referênciq, devidomenle outorizodo pelo outoridode

compelenle, conlendo o obieto, o crilério de oceitoçÕo do objeto, orçomenlo
delolhodo poro ovolioçõo de cuslos, definiçõo dos métodos, eslrotégio de

suprimento, cronogromo fÍsicojinonceiro, deveres do conkotodo e controlonte, ,

procedimenlos dJfiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçôo e gorontie-'

e sonções pelo inodimPlemento;
d) indicoçôo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso; 

.

\
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e) oto de designoçõo do comissÔo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preombulo do edilol contém o nome do reportiçÕo

interessodo e de seu selor;
h) preômbulo do edilol indicondo o modolidode e o tipo do

licitoçõo, bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do edilol mencionondo que o liciioçõo seró regido

pelo legisloçôo pertinente;
i) preÔmbulo do editol onotondo o locol, dio e horo poro

recebimenlo dos envelopes de documentoçõo e proposto, bem como poro o
início de oberturo dos envelopes;

k) indicoçõo do objeÍo do licitoçõo, em descriçõo sucinto e cloro;
l) indicoçÕo do prozo e os condições poro o ossinoiuro do

controlo ou relirodo dos inslrumenlos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçõo do controto ou entrego

do objeto;
n) indicoçõo dos sonções poro o cqso de inodimplemento;
o) indicoçõo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se hó projelo executivo disponível no dolo do publicoçôo do
editol e o locol onde poderÓ ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçõo dos condíçÕes poro porllcipoçõo do liciloçõo;
q) indicoÇôo do formo de opresenloçÕo dos propostos;

r) indicoçôo do crilério poro julgomento, com disposições clorqs e
porômekos objetivos; indicoçÔo dos tocois, horórios e codigos de ocesso poro

fornecimenio de informoções sobre o licitoÇôo qos interessodos;
s) indicoçõo dos crllérios de oceilobilidode dos preços unitÓrio e

globol e indicoçõo dos condições de pogomenlo.

No que respeito à minulo contÍotuol, incumbe oo porecislo
pesquisor o conformidode dos seguintes ilens:

o) condições poro suo execuçÕo, expressos em clÓusulos que

definom os direitos, obrigoções e responsobilidodes dos pories, em conformidode
com os lermos do liciloçÔo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisÕo;

b) regislro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elemen'tos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÔo ou o formo de fornecimenlo;
lll - o preço e os condiÇões de pogomento, os critérios, doto-bose

e periodicidode do reojustomenlo de preÇos, os critérlos de otuolizoçõo
monetório enke o doto do odimplemento dos obrigoções e o do efelivo '
pogomento;
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lV - os prozos de início de elopos de execuÇÔo, de conclusÕo, de
entrego, de observoçõo e de recebimenlo definitivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçõo do
clossificoçõo funcionol progromótico e do colegorio econÔmlco;

Vl - os gorontios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçôo,
quondo exigidos;

Vll - os direi'los e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes
cobíveis e os volores dos mullos;

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimenlo dos direitos do Administroçôo, em coso de

rescisõo odminislrotivo previslo no otl. 77 deslo Lei;

X - os condições de imporloçÔo, o dolo e o toxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçõo oo edilol de licitoçõo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convile e à proposlo do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuÇÔo do controlo e

especiolmenÍe oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçÕo do contro'lodo de monler, duronte todo o

execuçôo do controlo, em compolibilidode com os obrigoçÔes por ele
ossumidos, Íodos os condiÇões de hobilitoçõo e quoliflcoçÔo exigidos no

licitoçÕo;
XIV - clóusulo que declore compelente o foro do sede do

Adminislroçõo poro dlrimir quolquer questÔo controtuol, solvo o disposlo no § óo

do ort. 32 do Lei n. 8.ó66/93:
XV - A duroçôo dos conirolos odstrilo à vigêncio dos respeclivos

créditos orçomenlórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort. 52 do Lei n.

8.666193.

Considerondo que o editol seguiu lodos os coutelos
recomendodos pelo Lei 10.520/2002, com oplicoÇôo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nõo opresenlo irreguloridodes
que possom moculor o certome e que o minulo do ediÍol segue os preceiios

legois que regem o motério. opino pelo prosseguimento do processo líciiotorio em

seus ulteriores otos.

Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Controlo oro-
exominodos.
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Regislro, por fim, que o onólise consignodo neste porecer se

oleve às queslões'lurÍdicos observodos no instruçôo processuol e no ediÍol' com

seusonexos,nostermosdoort.l0,§1",doLein"'lO48O/2A02'clcoporÓgrofo
único Oo orl.38 do Lei n" 8.6óó193' NÕo se incluem no ômbito de onólise desle

Érocurodor os elementos lécnicos pertinenles oo certome, como oqueles de

ordem finonceiro ou orçomenlório, cujo exotidôo deveró ser verificodo pelos

i"i-., ,.rponsóveis e outoridodes competen'tes do Pref eituro Municipol de

Itoitubo.

É o Porecer, sub censuro.

ltoitubo - PA, 0B de obril de 2019'

AIEMISTOKHLES A. DE SOUSA

PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

oAB/PA N" 9964
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